
ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
------------------------------- 

กล่าวท่ัวไป 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้น้อม น าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น  
แนวทางในการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม  
และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลก  
และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและ  
ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้น การบริหารจัดการประเทศภาย ใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส า คัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเ กษตร และการประกอบการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ า เป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค  
ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกัน  
ของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่า งเหมาะสม พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ขณะเดียวกัน 
จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส า หรับเชื่อมโยงด้านกายภาพท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับ  
การยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศท่ีมีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการ
และเก้ือกูลกัน พรอ้มทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศท่ีส า คัญได้แก่ การเสริมสร้างทุน
สังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ) ให้ความส าคัญกับการ พัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่ง
สร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความเสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 
ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน)มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง 
โดยใช้ภูมิปัญญา ความคิ ดสร้างสรรค์ ให้ความส า คัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรร มชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความส า คัญกับการสร้างความ เข้มแข็งทางการเกษตร ความ มั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ การเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส า คัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ า นาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พัฒนาระบบและกลไก
การปอูงกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ ไปกับปลูกจิตส า นึก 



๒ 
 

ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม  โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เปูาหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์ 

ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 
 
เจตนารมณ์  

๑.เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
๒.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้พระ

ราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

๓.สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านก ารเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์  
และยั่งยืน 

๔.ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตก้ารปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
 
พันธกิจ 

๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์สร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพื้นฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้ เป็นสังคมที่มีความรู้คู่ คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการ เรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะและการ ด ารงชีวิต อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ 
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรร์ัปชั่นอย่างจรงิจังและยั่งยืน 

 
 



๓ 
 

เป้าหมายหลัก 
๑.คนและสังคมไทยมี ความอยู่เย็นเป็นสุขและควา มสงบสุขเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ า ในสังคมลดลง  

ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมมากข้ึน  และสถาบัน 

ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ ความส าคัญ กับการเพ่ิมการผลิต

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณท่ีลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕.ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มอัีนดับทีสู่งขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่ดีข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มีกลยุทธ์และตัวชี้วัดดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผู้เข้ารับการศึกษาต่อในทุกระดับ  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๘๕ และการออกจากการศึกษากลางคันไม่เกินร้อยละ ๕ 
๒) การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ  

ของผู้เข้ารับการรักษา จากหน่วยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะต้องมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการอยู่
ในระดับมาก ภายในปี ๒๕๕๘ 

๓) มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยวัดจากร่างกฏหมายที่
ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ านวนร่างกฏหมายที่เข้าสู่ระเบียบวาระของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ภายในปี ๒๕๕๘ 

๔) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ ภายในปี 
งบประมาณ ๒๕๕๘  

๕) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์ สินของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เก่ียวข้องลดลง ร้อยละ ๒๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

 
                  - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้  

๑) มีการขยายเขตไฟฟูาให้บ้านเรือนราษฎรห่างไกล ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ภายในปี 
งบประมาณ ๒๕๖๔  

๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน  
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความที่เก่ียวข้องลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔  

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้้าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 

- ตัวช้ีวัด ความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 



๔ 
 

๑) การปรับโครงสร้างอัตราภาษบีุคคลธรรมดา อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ลดความหลื่อมล้ า ให้
แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า การหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา... 
เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติ ซึ่งไมค่วรหมายรวมถึงนิติบุคคล)  

๒) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจ านวนคดี
ความที่เก่ียวข้องอัตราลดลง ร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า.. ร้อยละ ๒๐ 
ต่อป ีเหตุผลที่ปรับคือ มีความสอดคล้องกับแผนงานประจ าปี) 

๓) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยพ้ืนที่ปุา
เสื่อมสภาพ หรือที่ดินสาธารณะประโยชนอ่ื์น ที่หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐ 
ของเปูาหมายในแผนงาน (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า ...โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่หมดสภาพแล้ว มา
จัดสรรให้ใช้ประโยชน์  เหตุผลที่ปรับคือ มีความหมายที่คลอบคลุมงานที่รับผิดชอบมากกว่า)  
 
                       - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ขอทาน และการช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ มีจ านวนคดี
ความที่เก่ียวข้องอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔ (หมายเหตุ : เดิมไม่มีการก าหนดตัวชี้วัด
ระยะยาว เหตุผลที่ปรับคือ มีเพ่ือให้การด าเนินกลยุทธ์มีความต่อเนื่องถึงระยะยาวสู่ความยั่งยืนด้วย) 

๒) การจัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ท ากิน ช่วยเหลือเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ที่หมดสภาพแล้วมาจัดสรรให้ใช้ประโยชน์ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายในแผนงาน  

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการจัดท าบัญชียานพาหนะขนส่งสาธารณะรับจ้าง ด้วยการแยกประเภท รวมถึงส ถิติ

การเกิดอุบัติเหตุ  
๒) มีการจัดท าแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันปัญหาจาก ระบบการขนส่งสาธารณะ

รับจ้างทั้งด้านอุบัติเหตุและ การท าร้ายผู้โดยสาร รวมถึงการบังคับใช้แนวทางท่ีก าหนดขึ้น 
๓) มีการปรับแก้กฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การให้บริการการขนส่งสาธารณะ

รับจ้าง โดยผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีผลบังคับใช้ภายใน ๑ ปี  
๔)  มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบการ ให้บริการการขนส่ง

สาธารณะรับจ้าง และในภาพรวมแล้วประชาชนต้องมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ต่อกฎหมายและกฎระเบียบ ที่
ไดป้รับปรุงแก้ไข 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

-  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการขยายผลโครงการทุ่งยางแดงโมเดล ไปยังพื้นท่ี ๓๗ อ าเภอ ๒๘๒ ต าบล 

และมีระบบการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ทั้งปริมาณ และ คุณภาพ โดยต้องลดจ านวนเหตุการณ์ร้ายและความรุ่น
แรงลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทั้งนี้ให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 



๕ 
 

ส่วนหน้าและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน  โดยบูรณาการ
ร่วมกัน 

๒) มีแผนงานในการพัฒนา เขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปัตตานีเพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมในพ้ืนที่  และมีแผนงานในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓) มีการด าเนินงานตาม โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ , 
โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะ,
โครงการก่อสร้างและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะต้องคืบหน้า 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔) มีแผนงานในการ การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  
ด้วยการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมทั้งสร้าง และซ่อมแซม บ้าน จ านวน ๖๐ หลัง ตามโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทั้งนี้จะต้อง มีการประเมินความก้าวหน้า  
ของโครงการ โดยจะต้องคืบหน้าไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๕)  มีการเปิดเวทีพูดคุยให้ครบ ๓๗ อ าเภอ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งชาว
ไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม  และ การก า หนดวิธีการในการประเมินผลความ พึงพอใจของประชาชน รวมทั้ง  
มีการน าผลการเปิดเวทีการพูดคุยไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม 

 
 กลยุทธ์ที่ ๕ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

-  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการจัดท า Website ประชาสัมพันธ์และติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนของ

ประชาชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อให้สื่อมวลชน น าเสนอข้อมูล ข่าวสารที่
ถูกต้อง มีแหล่งข่าวที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อ Website ที่ได้จัดท าขึ้น  
โดยต้องอยู่ในระดับสูง 

๒) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการปฏิรูปประเทศ 
ทั้ง ๑๑ ด้าน  และมีการน ามาผล การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์  รวมถึง มีการน าผลที่ได้ ส่งให้สภาปฏิรูป
แห่งชาติ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น าไปใช้ในการปฏิรูปประเทศต่อไป 

๓)  มีกิจกรรม เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ได้แก่ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 
โครงการมหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค โครงการฝึกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้งนี้
จะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อ โครงการที่ได้จัดท าข้ึนโดยผลต้องอยู่ในระดับสูง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนมีกลยุทธ์ และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที ่๑ การปฏิรูปการศึกษา 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 



๖ 
 

๑) มีการผลิต ครู  ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๗๐  ตามสัดส่วนขอ ง  
จ านวนนักเรียนต่อครูผู้สอน และ มีการ พัฒนาบุคลากรครู โดย มีการจั ดงบประมาณส าหรับการวิจัย  
และการศึกษาต่อของครู ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครูที่มีอยู่ในสถานศึกษาของรัฐ ภายในปี ๒๕๕๘ 

๒) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยประเมินผลจาก การน า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้  
ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใช้ได้  
อย่างต่อเนื่อง และมีระบบบ ารุงรักษาได้อย่างเป็นระบบ  ภายในปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิม ไม่มีค าว่า 
การน า..เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือใหมี้ความสมบูรณ์ของข้อความมากขึ้น) 

๓) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียน ไม่ ได้ โดยต้องมีไม่เกินร้อยละ ๓  
ในทุกระดับชั้น ภายในปี ๒๕๕๘ 

 
                    - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) มีการผลิต ครู ตามความต้องการได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐ ตามสัดส่วนของ  
จ านวนนักเรียนต่อครูผู้สอน ภายในปี ๒๕๖๔ และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณส าหรับการวิจัย  
และการศึกษาต่อของครู เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔ 

๒) มีส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย 
ประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสถานศึกษาต่าง ๆ ของรัฐไม่น้อยก ว่าร้อยละ ๘๐ ของ
สถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ ภายในปี ๒๕๖๔ 
                            ๓) มีร้อยละของจ านวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้เพ่ิมข้ึน โดยต้องมีร้อยละ ๑๐๐  
เมื่อส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๑ ภายในปี ๒๕๖๔ (หมายเหตุ : เดิมไม่มีการก าหนดระยะเวลาที่ส าเร็จ  เหตุผลที่
ปรับคือ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของ นายกฯ ที่ให้ไว้ในรายการคืนความสุขฯ เมื่อ ๖ ก.พ.๕๘ และมีความเป็นไป
ได้ ตลอดจนสอดคล้องกับความเห็นของผู้แทน กศ.)   
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านสาธารณสุข 
เพ่ือศักยภาพด้านการระวังปูองกัน  ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีประเด็น ของภัยคุกคาม 
ด้านสาธารณสุข ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ 

๒) มีการจัดระบบการสื่อสารให้ประชาชนได้ เรียนรู้ถึงเปลี่ยนแปลงของภัย คุกคาม 
ด้านสาธารณสุข  ด้วยการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย และทั่วถึง และประเมินจากการรับรู้ของประชาชนทั่ วไป 
โดยต้องมีผลการประเมินการรับรู้ ต่อภัยคุกคามด้านสาธารณสุข ของประชาชนทั่วไป อยู่ในระดับสูง  ภายในปี 
๒๕๕๘ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี ้



๗ 
 

๑) มีมาตรการควบคุมด้านอาหารที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของประชาชน เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ 

๒) มีกฎหมายควบคุมการส่งเสริมการตลาด  เช่น ผลิตภัณฑ์ ส าหรับทารกและเด็กเล็ก  
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๘ 

 
 กลยุทธท์ี่ ๔ การเสริมสร้างค่านิยม จิตส้านึก และการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี ้
๑) ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง ศาสนา

ในห้วงวันส าคัญ ภายในปี ๒๕๕๘ เพ่ิมข้ึน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
และประชาชนต้องเห็นความส าคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาต่อสังคมไทย ผ่านการจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรม
ไทยและศาสนานั้น โดยต้องมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  

๒) มีกระบวนการ ให้ความรู้เรื่องหลั กธรรมค าสอนของ ทุกศาสนา  ในเชิงบูรณาการ  โดย
น าไปสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อมโยงกัน อย่างเป็น
รูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า...ทุกศาสนาพุทธ เหตุผลที่ปรับคือ เป็นค าที่เกินขึ้นมาโดย
เกิดจากการพิมพ์ผิด) 

 
                    - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทาง ศาสนาใน
ห้วงวันส าคัญ เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี จนถึงปี ๒๕๖๔ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า... 
ประชาชนให้ความสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม...เหตุผลที่ปรับคือ เป็นข้อความที่กระชับ และท าความเข้าใจได้มากกว่า) 

 
 กลยุทธ์ ๕ การจัดท้านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
มีมาตรการ ลดหย่อน ภาษี  เพ่ือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 

                  - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
                             มีการจัด สรรงบประมาณของประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒ ของ GDP. ในการ วิจัย 
และพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานสากล ภายในปี ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน  มีกลยุทธ์ 
และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 
-  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 



๘ 
 

๑) พัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล 
และระบบชลประทาน  เพ่ือการเกษตร  ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความ
เดิมว่า...ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ...เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวงทรัพย์ฯ) 

๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ สนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียน และชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๙๐ ของแผนงาน
ประจ าปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า...ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ...เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้เป็นไปตาม
แผนงานประจ าปีของกระทรวงทรัพย์ฯ) 

๓) ปรับปรุงระบบ การอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อ การปูองกันการสูญเสียหน้าดิน
และพ้ืนดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิม..มีเพียงค าว่า ..การ
ปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพ้ืนดินถล่ม  ให้ได้ร้อยละ  ๑๐๐... เหตุผลที่ปรับคือ  เพ่ือให้เนื้อหาข้อความมีความ
ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวงทรัพย์ฯ)    

๔) มีการน าระบบดาวเทียม มาใช้ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ  โดยให้
พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
                   -  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ าธรรมชาติ ทั้งแหล่งน้ าผิวดิน น้ าบาดาล 
และระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๒) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมู่บ้าน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนน้ าอุปโภคและบริโภคให้กับโรงเรียนและชุมชน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เปูาหมาย
ทั้งหมดในแผนงาน 

๓) ปรับปรุงระบบ การอนุรักษ์ดินและระบบเตือนภัย เพื่อ การปูองกันการสูญเสียหน้าดิน
และพ้ืนดินถล่ม ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน  (หมายเหตุ : จากข้อความเดิม..มีเพียงค า
ว่า ..การปูองกันการสูญเสียหน้าดินและพ้ืนดินถล่ม  เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้เนื้อหาข้อความมีความชัดเจนและ
ครอบคลุมมากขึ้น) 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างย่ังยืน 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
 ๑) มีกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกร และ พรบ .ประมง พ .ศ.๒๕๕๘ รวมทั้งการ

แก้ไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้บริการเกษตรกร  และสนับสนุนการท าประมง  โดยให้สามารถออก
กฎหมายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัย
การผลิตที่ ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสิ นค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่
รวมกันเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าค นกลาง โดยให้พร้อมได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละพ้ืนที่  
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 



๙ 
 

๓) จัดระเบียบในการท าประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาต การควบคุม 
ติดตามต าแหน่งเรือและเฝูาระวังการท าประมง ร วมทั้งพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานด้านประมง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘    

 
                   -  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณ์เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปัจจัย
การผลิตที่ไม่ถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินค้าเกษตรร่วมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่
รวมกันเพื่อไม่ให้ถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแต่ละพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๒) มีแผนงานระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU (NPOA-IUU) 
 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
๒ ) มีแผนแม่บทใน การน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก 

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๓) มีมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม พลังงานทางเลือก

เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภายในปี ๒๕๕๘ 
 

                     -  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
๑) สามารถเพ่ิมการใช้พลังงานทดแทนได้ร้อยละ ๒๕ ของการใช้พลังงานทั้งหมด ในปี 

๒๕๖๔ 
๒) มีการด าเนินงานตามบรรลุผลแผนแม่บทในการใช้พลังงานทางเลือก  และแผนแม่บทใน

การน าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก  ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของเปูาหมายทั้งหมดตามแผน
แม่บท 

๓) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก  ตามเปูาหมายทั้งหมดใน
แผนงาน อย่างต่อเนื่องจนถึงปี ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศ าสตร์ที่ ๔ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  มีกลยุทธ์  
และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการน า Digital SMEs มาใช้ในSMEs โดยก าหนดให้มี ผู้เข้าร่วมโครงการ ๑,๕๐๐ ราย 
ภายในปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒) มีการเพิ่มศักยภาพสหกรณ์ในการด าเนินงานเชิงพาณิชย์  ตามพ้ืนที่เปูาหมายบริเวณ
ชายแดน โดยประเมินจากมูลค่าการค้าชายแดนให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  



๑๐ 
 

(หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า..ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เหตุผลที่ปรับคือ เป็นไปตามแผนงานประจ าปีของ
กระทรวง) 

๓) มีการพัฒนาศักยภาพผู้น าสหกรณ์ในเชิงธุรกิจ  ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่
น าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า..เพ่ิมการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานการเกษตรที่จ าเป็น...เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือใหเ้นื้อหาข้อความมีความชัดเจน และเป็นไปตามแผนงานประจ าปี
ของกระทรวงมากขึ้น) 

๔) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public 
Private Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับให้พร้อมภายในปี งบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
                    - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

เพ่ิมการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร ที่จ าเป็น ตลอ ดจนพัฒนาศักยภาพผู้น า
สหกรณ์ในเชิงธุรกิจ  ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของพ้ืนที่น าร่องเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปี ๒๕๖๔ (หมายเหตุ : 
จากเดิม ไม่มีตัวชี้วัดระยะยาว เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้ตัวชี้วัดด้านนี้ ยังคงมีอยู่และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติใน
ระยะยาว) 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม 

- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 
๑) มีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง ด้วยระบบรถไฟทางคู่ ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ ตามแผนงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า...ระยะทางรวม ๑,๓๐๐ กม. ให้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้มีความอ่อนตัว และเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวง) 

๒) การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ด้วยเส้นทางรถไฟฟูา ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ (หมาย
เหตุ : จากข้อความเดิมว่า...การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ ..และรถโดยสารประจ าทางท่ีมีมลพิษต่ า ได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๕๘ เหตุผลที่ปรับคือ ควรแยก รถไฟฟูา กับ ขนส่งด้วยรถยนต์ออกจากกัน และเป็นไป
ตามแผนงานประจ าปีของหน่วยงาน) 

๓) การพัฒนาการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ด้วยการปรับเปลี่ยน
ใช้ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิง ที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (NGV) ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามแผนงานประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิมว่า...การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ ..และรถโดยสารประจ า
ทางท่ีมีมลพิษต่ า ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ภายในปี ๒๕๕๘ เหตุผลที่ปรับคือ ควรแยก รถไฟฟูา กับ ขนส่งด้วย
รถยนต์ออกจากกัน และเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของหน่วยงาน) 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
มีกลยุทธ์และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 



๑๑ 
 

๑ ) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่ง ทางบก ทางน้ าและการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนงานประจ าปี งบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ 
: จากข้อความเดิม ไม่มีขนส่งทางบก ..ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐.. เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้ครอบคลุมระบบการขนส่ง
มากขึ้น และเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวงมากขึ้น) 

๒ ) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในปี ๒๕๕๘ ให้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ จากฐานปี ๒๕๕๗ 
(หมายเหตุ : จากข้อความเดิม ไม่มีขนส่งทางบก ..ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐.. เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือใหม้ีความเป็นไป
ได้และเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวงมากขึ้น) 
 
                     - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

๑ ) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือในอนุภูมิภาค ทั้งโครงข่ายการขนส่ง ทางบก  ทางน้ าและการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการ
ขนส่งทางอากาศ  โดยให้มีความพร้อมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามเปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน  (หมายเหตุ : จาก
ข้อความเดิม ไม่มีขนส่งทางบก ..ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐..เหตุผลที่ปรับคือ เพ่ือให้ครอบคลุมระบบการขนส่งมาก
ขึ้น เป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวง) 

๒ ) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน  ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของทุกปี จนถึงปี 
๒๕๖๔ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิม .ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ...เหตุผลท่ีปรับคือ เพ่ือใหม้ีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติและเป็นไปตามแผนงานประจ าปีของกระทรวงมากขึ้น) 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ของประเทศ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีระบบในการ คุ้มครองรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทย ไป
ท างานในต่างประเทศ โดยการตรวจคุ้มครองแรงงานในกิจการกลุ่มเสี่ยง เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (หมายเหตุ : จากข้อความเดิม ไม่มีค าว่าคุ้มครอง..เหตุผลที่ปรับ
คือ เพ่ือให้ข้อความมีความสมบูรณ์มากขึ้น) 

๒) มีระบบการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภัย โดยก าหนดมาตรการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อข้ามพรมแดนโดยให้พร้อมภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน มีกลยุทธ์ และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) ด าเนินการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรปุาไม้ทั้งปุาต้นน้ าล าธาร และปุาชุมชน ให้ได้ร้อยละ 
๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘ 



๑๒ 
 

๒) ด าเนินการปูองกัน ปราบปรามและควบคุมก ารตัดไม้ท าลายปุาและลักลอบการค้า
ทรัพยากรปุาไม้ที่ควบคุม รวมทั้งสัตว์ปุาสงวน ให้ได้ร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

๓) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ , การปูองกันการบุกรุกและครอบครอง
พ้ืนที่ปุาไม้และลักลอบตัดไม้ ในพ้ืนที่วิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด โดยให้พร้อมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๔) ด าเนินการพัฒนาให้มีระบบฐานข้อมูลดิจิตอล เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดท า
แนวเขตทรัพยากรปุาไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวกัน ด้วยแผนที่แนวเขต มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี ๒๕๕๘ 

๕) หน่วยราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยและของ
เสียอันตราย ตลอดจนออกข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ให้ได้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานประจ าปี ๒๕๕๘ 

๖ ) มีการด าเนินการจัดท า พระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะมูลฝอยแ ห่งชาติ  
และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และซากผลิตภัณฑ์อ่ืน 
โดยให้เข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผ่านการพิจารณาได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
                   -  ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
  ๑) มีการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการข ยะมูลฝอยของประเทศ ใน ๒ ระยะ คือ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔ 
                             ๒) มีประกาศ ข้อบังคับ เพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมทั้งมี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  ตลอดจนการน าผลจากการก าจัดขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ภายในปี ๒๕๖๐ 

๓) มีการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ าที่เสื่อมโทรม การเพิ่มพ้ืนที่ปุาชุมชน ปุาเศรษฐกิจชุมชน  ให้ได้
ร้อยละ ๑๐๐ ของพ้ืนที่เปูาหมายทั้งหมดในแผนงาน 

๔) พ้ืนที่ปุาไมเ้พ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๐ จากที่มีอยู่ หรือประมาณ ๑๐ ล้านไร่ 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการด าเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครป ระชาชนรักษาปุาในชุมชน โดย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕๐ ของประชากรในชุมชนรอบพ้ืนที่เขตปุาสงวน
แห่งชาติ 

๒) มีการด าเนินงานอบรมให้ความรู้แก่คนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๗๐ ของประชากรในชุมชน ภายในปี ๒๕๕๘ 

๓) มีจ านวนคดีความท่ีเกี่ยวข้องกับการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดลง
กว่าเมื่อเทียบกันกับห้วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์
กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริงมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดดังนี้ 



๑๓ 
 

 กลยุทธ์ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีการจัดท าแผน แม่บทในการบริหารจัดการ รัฐวิสาหกิจของประเทศ เพ่ือปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบก ากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจ ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ 

๒) มีแผนติดตามและแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ๗ แห่ง ดังนี้ บริษัท ทีโอที จ ากัด 
มหาชน, บริษัท กสท. จ ากัด มหาชน, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย , ธนาคาร
อิสลามแห่งประเทศไทย, การรถไฟแห่งประเทศไทย , องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และบริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
                   - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
                         ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของ รัฐวิสาหกิจของประเทศ อยู่ในระดับที่สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จนถึงปี ๒๕๖๔ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืน 
ในอนาคต ให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลกมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

การเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ดิจิตอล ระยะท่ี ๒ ด าเนินการเสร็จสิ้น ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
 

 กลยุทธ์ที่ ๒  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและย่ังยืนในอนาคต 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ของข้าวด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมา ณ 
๒๕๕๘ 

๒) มีระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) เพ่ือข้อมูลการผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  

๓) การัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสนับสนุนการท าธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการเสร็จสิ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรร์ัปชั่นอย่างยั่งยืนมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดดังนี้ 

 กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
- ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ 
รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมให้ถึงระดับหมู่บ้าน ผ่านโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอ
เคลื่อนที ่ให้พร้อมภายในไตรมาสที่สองของงบประมาณ ๒๕๕๘ 



๑๔ 
 

๒) แก้ไขระเบียบข้อบังคับกฎหมาย เกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตให้พร้อมภายใ นไตรมาส
ที่สองของปงีบประมาณ ๒๕๕๘ 

๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดย ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
ไม่ต่ ากว่า ๔.๐ คะแนน ภายในปี ๒๕๕๙ (หมายเหต ุ: จากข้อความเดิม ...ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน ..เหตุผลที่ปรับคือ 
เพ่ือให้มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับแผนงานของหน่วยง่านที่เกี่ยวขัอง) 

 
          - ตัวช้ีวัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 

                       - ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดย ดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  ไม่ต่ ากว่า 
๕.๐ คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔ 

 
----------------------------------------------- 


